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Informativo

Mais um ano se encerrou com o tradicional almoço de confra-
ternização promovido pela ANAPHAB no Rio de Janeiro. Em 
19 de dezembro, associados, familiares e convidados estiveram 
reunidos para celebrar a chegada de 2020, compartilhar acon-
tecimentos do presente e relembrar memórias do passado.

A exemplo dos anos anteriores, houve a distribuição de agen-
das personalizadas e o sorteio de brindes – tanto para os pre-
sentes à comemoração quanto para os associados que não 
puderam comparecer. Veja a seguir quem foi premiado:

•  Umberto de Lima (RJ);
•  Armando Barreto dos Santos (RJ);
•  Luiz Wyss Rebouças Chagas (CE);
•  Rovalcy Campelo do Nascimento (RJ);
•  Mauro Souza Monte (RJ);
•  Sebastião de Oliveira Filho (RJ); e
•  Rita Bustamante (RJ).

Almoço de confraternização 
reúne associados no 
Rio de Janeiro

Leia mais nesta edição:

PREVHAB demonstra 
interesse em administrar 

Plano Família

2

Associados assistidos da 
FUNCEF têm reajuste de 

4,48% em seus benefícios

3

Confira mais fotos no nosso site:
   www.anaphab.com.br
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Prezado(a) associado(a),

Encerramos 2019 com uma belíssima e emocio-
nante confraternização, realizada no Rio de Ja-
neiro, em 19 de dezembro. O almoço de fim de 
ano da ANAPHAB, já tradicional, é uma opor-
tunidade de congraçamento que a nossa As-
sociação faz questão de manter. Nessa última 
edição, os mais de 50 associados que estiveram 
presentes puderam rever colegas, atualizar in-
formações e relembrar momentos marcantes.

Nossa diretoria, recém empossada, iniciou 
2020 revigorada e energizada por esse último 
evento de 2019. Nas reuniões na sede da as-
sociação, são perceptíveis a vontade e a deter-
minação de todos da equipe. Acreditamos que 
o espírito representativo, aguerrido e responsá-
vel da ANAPHAB, já demonstrado tantas vezes 
em nossa história, tem muito a contribuir para a 
preservação dos direitos e a qualidade de vida 
de nossos associados.

Por conta disso, estamos estudando formas de 
dar mais visibilidade às nossas ações, aumen-
tar o relacionamento com nossos associados e 
ampliar o escopo dos serviços e atuação. Temos 
uma história que nos credencia para tanto. E, 
também, estamos abertos às suas sugestões! 
Colabore conosco e, em breve, teremos novi-
dades a respeito para compartilhar com você.

Interessante observar que esse momento da 
ANAPHAB está em sintonia com aquele da 
PREVHAB e de outras Entidades relacionadas 
à previdência. Os fundos de pensão, em geral, 
estudam atualmente formas de levar sua ex-
pertise na administração de planos de benefí-
cios a novos públicos, por meio de planos ins-
tituídos. Uma excelente iniciativa sobre a qual 
esperamos ter mais informações em breve. 

Boa leitura!

Diretoria Executiva

Editorial
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PREVHAB demonstra interesse 
em administrar Plano Família

A previdência com-
plementar no Brasil 

está aquecida. Com 
a maior flexibilidade 

da PREVIC para que os 
fundos de pensão admi-

nistrem planos de benefícios 
por meio da figura de instituidores, tem surgi-
do a oportunidade de ampliar as vantagens da 
previdência fechada a um público maior, que 
engloba familiares daqueles que já são partici-
pantes do sistema. A expectativa do mercado é 
que, com o crescimento do número de planos 
e participantes, as entidades poderão reduzir 
custos administrativos e melhorar suas condi-
ções para garantir uma maior longevidade.

Nesse sentido, a PREVHAB já demonstrou 
interesse em administrar um plano instituí-
do (Plano Família) na modalidade de Contri-
buição Definida - CD, de forma a absorver os 
familiares dos participantes do Plano Plenus 
sem que isso lhes implique em responsabilida-
de financeira, oferecendo também condições 
mais vantajosas que as do mercado da previ-
dência aberta (bancos e seguradoras). No fim 
de 2019, a Entidade realizou pesquisa de opi-
nião para conhecer o universo de interessados 
nesse plano e, agora, estuda a viabilidade da 
sua implantação.

Até o momento, não encontramos manifesta-
ções da FUNCEF a respeito.
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Janeiro é a época onde geralmente ocorre o reajuste dos benefícios aos 
aposentados e pensionistas dos planos de benefícios previdenciários. 
Para os associados assistidos dos Planos Reg/Replan Saldado e REB 
da FUNCEF, o aumento corresponde ao INPC de 2019: 4,48%. Os 
proventos do INSS, pagos por meio do Acordo de Cooperação Téc-
nica FUNCEF/INSS, também aumentam na mesma proporção.

Associados assistidos da FUNCEF têm
 reajuste de 4,48% em seus benefícios

INSS prorroga 
convênio com a 

FUNCEF até junho

No final de 2019, a Previdência Social 
comunicou às poucas Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar 
(EFPC) com as quais ainda mantinha 
convênios de provisionamento de be-
nefícios – que permitia às EFPC o cré-
dito do benefício do INSS junto com 
o complementar aos seus assistidos 
– que encarria tais acordos. Contu-
do, atendendo à solicitação feita pela 
FUNCEF, o INSS prorrogou o convênio 
com a Fundação até junho deste ano. 

Você já conhece 
o novo portal da 

FUNCEF?
O portal da FUNCEF (www.funcef.com.br) 
está de cara nova e mais amigável à navega-
ção em dispositivos móveis, como tablets e 
celulares.

De acordo com a Fundação, o conteúdo já 
existente foi redistribuído de modo mais in-
tuitivo. Isso significa que todas as informa-
ções referentes aos planos – resultado, regu-
lamentos, dúvidas mais comuns – podem ser 
encontradas num mesmo lugar. A Entidade 
afirma ainda que se restar alguma dúvida, 
basta que o participante acesse o item “Fale 
com a FUNCEF” para buscar o canal apro-
priado de manifestação.

REG/Replan Não Saldado
De acordo com informação veiculada no site da FUNCEF, neste 
plano, o reajuste no benefício pago pela Entidade decorre do 
aumento na CAIXA, na data de assinatura do acordo coletivo de 
trabalho entre patrocinadora e entidades sindicais, que foi de 4,31% 
em setembro de 2019.

E a PREVHAB?
Tendo em vista que o último reajuste da Entidade ocorreu em junho de 2019, o próximo ocorrerá em 
junho de 2020.
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Marcio Miller Santos

Diretora de Administração
e Patrimônio:

Marilene Barbieri Rangel

Conselho Deliberativo - Titulares
Antonio Francisco da Silva

Elenir Albuquerque Q. Gonçalves
João César de Oliveira Lima

Mauro Souza Monte
Oswaldo Severino Levy Lessa

Conselho Deliberativo - Suplentes
Américo Ferreira Filho
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Rosane A. dos Santos Lopes
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Vera Lucia Hol Pereira
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Coracy Lopes de Oliveira

Luiz Carvalho Frota Correia
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Empréstimos emergenciais

A ANAPHAB reforça que o atendimento para a so-
licitação de Empréstimo Emergencial está disponí-

vel apenas às segundas e terças-feiras, das 13h30 
às 17h, de modo a permitir que a liberação do 
crédito ocorra sempre às quartas-feiras, ao fi-
nal do expediente, por transferência bancária. 
Além disso, é necessário que os pedidos sejam 

realizados entre o primeiro dia útil e o dia 23 de 
cada mês. Cabe lembrar que o valor máximo ofe-

recido é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com prazo 
máximo para desconto em até 12 (doze) meses.

Coronavírus: 
mitos, verdades e prevenção
Você certamente já deve ter ouvido falar do coronavírus, descoberto em de-
zembro, na China, capaz de causar infecções respiratórias graves. Com a co-
moção mundial sobre a enfermidade, é importante ter calma e compreender 
o que é mito e o que é verdade em torno da epidemia. Confira alguns deles:

MITOS VERDADES

O coronavírus é o mais perigoso 
vírus que existe no mundo.

A gripe comum, causada pelo vírus Influenza, mata
60 vezes mais pessoas por ano em todo o planeta.

O coronavírus é altamente 
contagioso.

O coronavírus apresenta uma transmissão
menos intensa que o vírus da gripe e, portanto,

o risco de contágio é menor.

O diagnóstico do coronavírus 
é uma sentença de morte.

Somente 2% de todos os casos confirmados
no mundo provocaram mortes.

Apenas máscaras podem nos 
proteger do contágio.

Lavar bem as mãos, cobrir o nariz ao espirrar
ou tossir e evitar contato com pessoas com

infecções respiratórias agudas são
as práticas mais recomendadas.

Devemos evitar contato 
com qualquer chinês ou asiático 

que esteja no Brasil.

O pânico e a histeria que tem acontecido está 
carregado de racismo e xenofobia. A discriminação 
nunca será um fator preventivo contra o contágio.

Sou vacinado contra a gripe 
e, portanto, estou imune ao 

coronavírus.

Apesar de também causar doenças respiratórias,
o coronavírus não é o mesmo agente causador
da gripe. Portanto, a vacina contra o Influenza

não imuniza contra o coronavírus.


